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ตราบใดท่ีคุณไมนําเร่ืองเหลาน้ีไปจําหนาย



พระเจาไดสรางทุกอยาง 

ตอนท่ีพระเจาไดสรางผูชายคนแรก อดัม 

ไดอาศัยอยูในสวนเอเดนกับภรรยาของเขา เอวา 

พวกเขามีความสุขมาก เช่ือฟงพระเจา และ 

สนุกท่ีไดอยูกับพระเจาจน

กระท่ังวันหน่ึง ...



งูถามเอวา วา

“พระเจาตรัสจริงๆหรือวา

เจาตองไมกินผลจากตนไมใดๆ

ในสวนน้ี?” เอวา ตอบวา “พวกเรา

กินผลของทุกตนในสวนน้ีได แต 

ตองไมกินผลไม รูดี รูช่ัว” “ถาพวก

เรากินหรือแตะผลของตนไมน้ัน 

พวกเราจะตองตายอยางแนนอน” 

งูบอกเอวา วา“เจาจะไมตาย”



“เจาจะเปนเหมือนพระเจา” 

เอวา ตองการกินผลของตนไมรูดี

รูช่ัว เขาเช่ือฟง งูราย

และไดกินผลไมรูดี รูช่ัว



หลังจากท่ี เอวา ไมเช่ือฟงพระเจา 

เขาก็ไดนําผลไม มาให อาดัมกิน เชนกัน 

อดัมควรจะพูดวา “ไม! ฉัน จะไมละเมิด

คําสั่งของพระเจา”



หลังจากท่ี อดัม และ เอวา ไดทําบาป เขาท้ังสองก็ตาสวางและตระหนัก

วาเขาท้ังสองกําลังเปลือยกายอยู จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเปนเคร่ือง

ปกปดรางกาย และไดหลบซอนตัวอยูในพุมไมใหพนจากพระเจา



ในเย็นวันน้ันพระเจาไดมาท่ีสวน เอเดน พระองครูวา อดัม

และ เอวา ทําบาป อดัม ตอวา เอวาวาไดสงผลไมใหอดัม

กิน เอวาตอวางู วา งูลอลวงเขาใหรับประทาน พระเจาจึง

ตรัสแกงูวา เพราะเจาทําเชนน้ี เจาจะตองถูกสาปแชง

มากกวาสัตวใชงานและสัตวปาท้ังปวงจะตองเลื้อย

ไปดวยทอง พระองคไดตรัสแกผูหญิงวา

เราจะเพิ่มความทุกขลําบากขึ้นมากมาย

เมื่อเจามีครรภและคลอดลูก



พระองคตรัสกับอดัมวา เพราะเจาเช่ือฟง

ภรรยาและกินผลไมท่ีเราหาม แผนดินจึงตอง

ถูกสาปเพราะตัวเจาเจาจะตองหากินบน

แผนดินดวยความทุกขลําบากจนตลอดชีวิต



พระเจาไดขับไล 

อดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน 

เพระวาเขาไมเช่ือฟงและพวกเขาก็ถูก

แยกออกจากพระเจา



พระเจาไดเผาดาบ 

เพ่ือไลเขาท้ังสองออกไปจากสวนเอเดน 

พระเจาทรงทําเสื้อดวยหนังสัตวใหกับเอวา 

และอดัมปกปดรางกาย



ตอมา เอวาก็ไดตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรายคนแรกช่ือ คาอิน และ

บุตรชายคนท่ีสองช่ือ อาแบล คาอินเปนเปนคนทําไรไถนา อาแบล เปน

คนเลี้ยงแกะ



อยูมาวันหน่ึง คาอินไดนําพืชผลท่ีเกิดจากไรนามาถวายพระเจา อาแบล
ก็นําแกะหัวปจากฝูงมาถวายพระเจา พระเจาทรงพอพระทัยอาแบลและ

เคร่ืองบูชาของเขา



พระเจาไมพอพระทัยเคร่ืองบูชาของคาอิน คาอินก็

โกรธแคนนัก พระเจา ตรัสวา “ถาเจาทําถูกเราก็จะ

พอใจรับของบูชาของเจาของเจามิใชหรือ”?



คาอินโกรธมากเขาไมยอมไปไหน หลังจากน้ันไมนานเขาไดลอลวง

นองชายไปท่ีสวนแลวก็ไดฆานองชายของเขาจนตาย



พระเจาไดตรัสถาม คาอินวา “อาแบล นองชายของเจาอยูท่ีไหน”? 

คาอินจึงตอบวา “ขาพระองคไมทราบ”

“ขาพระองคหรือเปนผูดูแลนอง” 

พระเจาจึงลงโทษคาอิน 

ตอไปถาเจาทํานาจะไมเกิดผล 

เจาจะตองพเนจรไปในโลก



คาอินออกไปพนพระพักตรพระเจา 

เขาไดแตงงานกับลูกสาวของอดัม 

และเอวา 



ตอมา ลูกหลานของคาอินก็เต็มบาน 

เต็มเมืองท่ีเขาไดกอตั้งขึ้น



ในขณะเดียวกัน ครอบครัวของอดัม และเอวา 

ก็ไดเติบโต อยางรวดเร็ว ในสมัยน้ัน 

คนมีอายุยืนกวาปจจุบัน



เมื่อลูกชายของเอวา ช่ือ เสท ไดกําเนิด เอวา พูดวา 

“พระเจาทรงโปรดใหฉันมีบุตรอีกคนหน่ึงแทนอาแบล 

เสท เปนผูชายท่ีรักพระเจามากเขามีชีวิตท้ังหมด 

912 ปและมีบุตรมากมาย



มนุษยเร่ิมทวีมากขึ้นบนแผนดิน พระเจาทรงเห็นวาความช่ัว

ชาของมนุษยมีมากบนแผนดิน 

และทรงเห็นวาความคิดของเขาลวน

เปนเร่ืองรายเสมอ พระเจาจึง 

ตัดสินใจกวาดลาง

มนุษย และ ...



... กวาดลางท้ังสัตวเลื้อยคลานและนกในอากาศดวย 

เพราะวาพระเจาเสียใจท่ีไดสรางมนุษยมา 

แต มีผูชายคนหน่ึงเปนท่ีโปรดปรานใน

สายพรพะเนตรของพระเจา



ผูชายคนน้ันคือ โนอาห เขาเปนเช้ือสายมาจาก 

เสท โนอารเปนคนชอบธรรมและดีพรอม 

เขาเดินกับพระเจา



เขาไดสั่งสอนลูกชายท้ัง สามของเขาใหเช่ือ

ฟงพระเจา พระเจาไดวางแผนท่ีจะใชโนอาร

ในวิธิท่ีแปลก และพิเศษ



จุดเร่ิมตนของความเศราโศกของนุษย

เร่ืองราวหน่ึงเร่ืองจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 3-6

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ท้ังใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกสิ่งไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพื่อมาตายบนไมกางเขน เพื่อมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพื่อขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถติ

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพื่อมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพื่อพี่วาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลกูของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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